โครงงาน
เรื่อง กระถางต้นไม้ประหยัดน้า

จัดท้าโดย
1. นางสาวทิพวรรณ สันติสาราญวิไล
2. จ่าสิบเอกกชพัฒน์ เพ็ญวิจิตร
3. นางสุนันท์ รอดพูล
4. นางธัญญาณ์ภัสร์ วัฒนศักดิ์
5. นายพีรวิชญ์ วลีวิชัย
6. ว่าที่ร้อยตรีนาเพชร ชาตะรูปะ
7. นายชัชพิสิฐ ประดิษฐผล
8. นางพัชรีย์ ขาวไพบูลย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพยุหะคีรี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

โครงงาน
เรื่อง กระถางต้นไม้ประหยัดน้า
จัดท้าโดย
1. นางสาวทิพวรรณ สันติสาราญวิไล
2. จ่าสิบเอกกชพัฒน์ เพ็ญวิจิตร
3. นางสุนันท์ รอดพูล
4. นางธัญญาณ์ภัสร์ วัฒนศักดิ์
5. นายพีรวิชญ์ วลีวิชัย
6. ว่าที่ร้อยตรีนาเพชร ชาตะรูปะ
7. นายชัชพิสิฐ ประดิษฐผล
8. นางพัชรีย์ ขาวไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์กัลยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพยุหะคีรี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

ก

บทคัดย่อ
ชื่อ โครงงาน กระถางต้นไม้ประหยัดนา
ชื่อผู้จัดทาโครงการ

1. ทิพวรรณ สันติสาราญวิไล

2. จ่าสิบเอกกชพัฒน์ เพ็ญวิจิตร

3. นางสุนันท์ รอดพูล
5. นายพีรวิชญ์ วลีวิชัย
7. นายชัชพิสิฐ ประดิษฐผล

4. นางธัญญาณ์ภัสร์ วัฒนศักดิ์
6. ว่าที่ร้อยตรีนาเพชร ชาตะรูปะ
8. นางพัชรีย์ ขาวไพบูลย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพยุหะคีรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กัลยา หอมดี
การศึกษา โครงงานกระถางต้นไม้ประหยัดนา มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้ประหยัด
นาและเพื่อเปรียบเทียบกระถางต้นไม้ประหยัดนากับกระถางต้นไม้พ ลาสติก มีวิธีดาเนินการ คือ ออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระถางต้ น ไม้ ป ระหยั ด น า โดยการน าขวดพลาสติ ก มาท าความสะอาดและตั ด โดยดู ค วาม
เหมาะสมของรูปทรงขวดและชนิดของต้นไม้ปลูก ทาการวัดขนาดจากขวดนาขึนมา 3 นิว และทาการเจาะรู
ทัง 4 ด้าน ของขวดแล้วใช้ลวดเสียบทะลุขวด เป็นสัญลักษณ์ รู ป กากบาด (X) จากนันตัดก้นขวดความสูง
1.5 นิว ทาการเจาะรูที่ก้นขวดแล้วนาไปใส่ไส้ตะเกียงร้อยตามรูวางบน เหล็กเส้นรูป กากบาด(X) แล้ววาง
สาลี แล้วนาดินใส่ในกระถางๆ ละ 1.6 กิโลกรัม และนาไปปลูกต้นไม้ และทาการเปรียบเทียบความชุ่มชืน
ของดินระหว่างกระถางต้นไม้ประหยัดนากับกระถางพลาสติกทั่วไป เขียนรายงานและสรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทาการเปรียบเทียบลักษณะของดินก่อนทาการรดนาทัง 2 กระถาง พบว่า
ดินทัง 2 กระถางมีลักษณะร่วน มีสีดา เหมาะสาหรับการปลูกต้นไม้ แต่เมื่อทาการรดนาในปริมาณที่เท่ากัน
คือ 1,500 มิลลิลิตร แล้วตังทิงไว้ 2 ชั่วโมง สังเกตลักษณะของดินในกระถางต้นไม้ประหยัดนาหน้าดินยังมี
ความชุ่มชืน แต่ดินในกระถางต้นไม้พลาสติก พบว่า หน้าดินเริ่มแห้ง ดินมีการเปลี่ยนสีจากสีดาเป็นสีเทาเข้ม
ส่วนในด้านของนาหนักของดิน ใส่ดินในปริมาณที่เท่ากัน คือ 1.6 กิโลกรัมต่อกระถาง พบว่า กระถางต้นไม้
ประหยัดนา มีนาหนักของดินเพิ่มขึน 1 กิโลกรัม แต่กระถางต้นไม้พลาสติก มีนาหนักเพิ่มขึนเพียง 0.3
กิโลกรัม สรุปได้ว่า กระถางต้นไม้ประหยัดนามีความชุ่มชืนของดินมากกว่ากระถางต้นไม้พลาสติก

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง กระถางต้นไม้ประหยัดนา ที่สาเร็จลุล่วงไปได้ดีก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจาก
อาจารย์กัลยา หอมดี พร้อมคณะ ที่ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงาน ขอบคุณ
สานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จนทาให้โครงงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงาน
กระถางต้นไม้ประหยัดนา เรื่องนี จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
คณะผู้จัดท้า
กุมภาพันธ์ 2557
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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ที่มาและความส้าคัญของโครงงาน
ในปัจจุบันการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเนือที่ในการปลูกต้นไม้ เนื่องจากที่ดินมี
ราคาสูงมาก และนิสัยของคนทั่วไปชอบให้ที่อยู่อาศัยมีความร่มรื่นน่าอยู่ จึงได้นิยมปลูกต้นไม้โดยใช้
กระถางเป็นภาชนะในการปลูก เพื่อเป็นการประหยัดเนือที่ และกระถางต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ในฤดูฝนดินฉ่า
นามากเกินไป ฤดูหนาวและร้อนมักจะแห้งเร็วมาก ต้นไม้ขาดนา สินเปลืองนารดต้นไม้ กระถางที่มีจานรอง
ไม่ได้ช่วยประหยัดนา หรือสร้างความชุ่มชืนแก่ดิน แต่จะช่วยกันนาล้นเลอะเทอะ และความสวยงามเท่านัน
จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทาจึงคิดทากระถางต้นไม้ประหยัดนาเพื่อช่วยแก้ปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้ประหยัดนา
2. เพื่อเปรียบเทียบกระถางต้นไม้ประหยัดนากับกระถางต้นไม้พลาสติก

1.3 สมมติฐาน
กระถางต้นไม้ประหยัดนาดีกว่ากระถางต้นไม้พลาสติก

1.4 ตัวแปร
1. ตัวแปรต้น กระถางต้นไม้ประหยัดนา/กระถางต้นไม้พลาสติก
2. ตัวแปรตาม ความชุ่มชืนของดิน
3. ตัวแปรควบคุม ภาชนะที่ใส่/ปริมาณนา/ปริมาณดิน/ชนิดต้นของไม้

1.5 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครังนีมีขอบเขตของการศึกษาดังนี
1. สิ่งที่ศึกษากระถางต้นไม้ประหยัดนา
2. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
3. สถานที่ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประหยัดพืนที่ในการเพาะปลูก
2. ประหยัดนาในการรดนาต้นไม้
3. เพื่อยืดระยะเวลาในการรดนาต้นไม้

1.7 นิยามศัพท์
1 กระถางต้นไม้ประหยัดนา หมายถึง กระถางที่นามาปลูกต้นไม้ แล้วใช้นาในการรดต้นไม้น้อย
กว่ากระถางพลาสติก
2 กระถางพลาสติก หมายถึง วัสดุที่ผลิตขึนจากพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ ใช้ในการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ
3 ความชุ่มชืนของดิน หมายถึง สภาพของดินที่สามารถเก็บกักนาได้ดี
4 ดิน หมายถึง วัสดุธรรมชาติที่เกิดขึนการผุพังสลายตัวของหินและแร่ตลอดจนการสลายตัวของ
ซากพืช ซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
5 นา หมายถึง ของเหลวเกิดจากการรวมตัวของก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซออกซิเจน ในภาวะที่
เหมาะสม

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง กระถางต้นไม้ประหยัดนา คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี
2.1 กระถางต้นไม้
กระถางต้นไม้ ( 2557 : เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระถางต้นไม้ ไว้ดังนี

ภาพที่ 1 ภาพกระถางต้นไม้พลาสติก
กระถาง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง"ภาชนะที่มีปากกว้างรูปแบบ
ต่างๆ ใช้ส้าหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้า" ทามาจากดิน หรือ พลาสติกหรือ เซรามิก มีรูระบายนาที่ก้น และมี
ถาดรองรับนาเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้สาหรับตกแต่งสภาพภายใน
อาคารให้สวยงามเพิ่มขึน
กระถางพลาสติก
รูปทรง

กระถางพลาสติกเป็นกระถางที่ทาจากเม็ดพลาสติก หลอมด้วยความร้อนให้ได้

สีสันสวยงามตามรสนิยมของผู้ใช้สอย

กระถาง 1 - 16 นิว รูปทรงเหมือนกับกระถางดินเผา
ข้อดี
1. ช่วยรักษาความชืนได้ดี
2. มีนาหนักเบาสะดวกในการขนย้าย
3. ไม่สินเปลืองเนือที่

มีขนาดให้เลือกมากมายตังแต่ความกว้างของขอบปาก

4. ปราศจากเรื่องการเกาะจับของตะไคร่นา
5. ทาความสะอาดง่าย
ข้อเสีย
1. ทรงทึบไม่มีความพรุน ทาให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก รากพืชมีโอกาสขาดออกซิเจน
2. ระดับอุณหภูมิของเครื่องปลูกจะสูงเกินไปในฤดูร้อนทาให้พันธุ์ไม้เป็นอันตราย
3. ไม่สามารถนาไปฆ่าเชือโรค - แมลง โดยการอบหรือรมยาได้ เพราะจะทาให้เสียรูปทรง
4. ถ้าผู้ปลูกให้นามากเกินไประบบอาจขาดออกซิเจนและเน่าตายได้
5. ถ้าให้ถูกความร้อนนานๆ หรือนาไปตากแดดกระถางจะกรอบและแตกหักได้ง่าย
2.2 การรดน้าต้นไม้ที่ถูกวิธีและประหยัดน้า
การรดนาต้นไม้ที่ถูกวิธี (2557 : เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการรดนาต้นไม้ที่ถูกวิธี ไว้
ดังนี

ภาพที่ 2 ภาพการรดน้าต้นไม้

การรดน้าต้นไม้ที่ถูกวิธีและประหยัดน้า
1. รดนาเฉพาะตรงโคนต้นแทนที่จะรดใบให้ชุ่มเพื่อให้นาไปถึงระดับรากได้
2. ควรรดนาวันละครังเป็นอย่างน้อยในตอนเช้าหรือตอนเย็นโดยปล่อยให้ใบแห้งก่อนค่า เพื่อป้องกัน
การ\เกิดโรคในขณะที่ใบพืชชืน แต่ในฤดูร้อนควรรดนา 2 ครัง เช้า-เย็น การรดนาต้นไม้ในตอนกลางวัน จะ
สินเปลืองนามากเพราะนาจะระเหยไปกับไอแดดได้เร็วกว่า 4-8 เท่าตัว ช่วงหน้าแล้งไม่ต้องสินเปลืองนาไป
กับหญ้าที่กาลังเหลือง เพราะเป็นช่วงที่ธรรมชาติต้องเป็นเช่นนันเมื่อถึงฤดูฝนหญ้าก็จะกลับเขียวขึนมาเอง
โดยไม่ต้องเปลืองนา
3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักบารุงต้นไม้แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
4. กาจัดวัชพืชในสนามหญ้าด้วยการขุดออกหรือถอนทิ งแทนการใช้ยาปราบวัชพืชปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ในบ้านทดแทนความรู้สึกผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ต้นไม้แต่ละต้นให้ความร่มรื่น
ใบไม้แต่ละใบช่วยป้องกันฝุ่นละออง ช่วยกรองเสียงดังจากภายนอกเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสามารถปลูก
เป็นรัวบ้านช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงาม

บทที่ 3
วิธีด้าเนินการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. ขวดพลาสติกตราสิงห์ ขนาด 5 ลิตร
2. เหล็กเส้น ยาว 20 ซม.
3. ดินปลูกต้นไม้
4. หัวแร้ง
5. ต้นไม้
6. สาลี
7. มีดคัตเตอร์
8. ถ้วยตวงนา
9. ตาชั่ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3 ขวด
2 เส้น
1 ถุง
1 ตัว
2 ต้น
1 ถุง
1 อัน
1 ถ้วย
1 เครื่อง

3.2 วิธีการด้าเนินการ การศึกษาเรื่อง กระถางต้นไม้ประหยัดน้า ได้ด้าเนินการทดลองดังนี
1. รวมกลุ่มและกาหนดหัวข้อในการทาโครงงาน
2. ค้นคว้าเอกสารตารา
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ประหยัดนาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
4. ลงมือปฏิบัติตามโครงงาน
ขันตอนที่ 1
นาขวดพลาสติกมาทาความสะอาดและตัดโดยดูความเหมาะสมของรูปทรงขวดและชนิด
ของต้นไม้ปลูก
วัดขนาดจากขวดนาขึนมา 3 นิว และทาการเจาะรูทัง 4 ด้าน ของขวดแล้วใช้ลวดเสียบ
ทะลุขวด เป็นสัญลักษณ์ รูป กากบาด (X)
ตัดก้นขวดความสูง 1.5 นิว ทาการเจาะรูที่ก้นขวดแล้วนาไปใส่ไส้ตะเกียงร้อยตามรูวางบน
เหล็กเส้นรูป กากบาด(X)
วางสาลี แล้วนาดินใส่ในกระถางๆ ละ 1.6 กิโลกรัม และนาไปปลูกต้นไม้

ขันตอนที่ 2
นาขวดพลาสติกมาทาความสะอาดแล้วตัดเจาะรูที่ก้นขวด นาดินใส่ในกระถางๆ ละ 1.6
กิโลกรัม แล้วปลูกต้นไม้
ทาการรดนาลงในกระถางทัง 2 กระถางในปริมาณ 1,500 มิลลิลิตร เท่ากันทัง 2 กระถาง
เปรียบเทียบความชุ่มชืนของดินระหว่างกระถางประหยัดนากับกระถางต้นไม้พลาสติก
โดยวิธีการสังเกตลักษณะของดิน และการชั่งนาหนักของดินเพื่อเปรียบเทียบความชืนของดิน
5. เขียนรายงานพร้อมสรุปผลและอภิปราย

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา กระถางต้นไม้ประหยัดนา ซึ่งได้ดาเนินการโดย การประดิษฐ์กระถางต้นไม้ประหยัด
นาและทาการเปรียบเทียบได้ผลการศึกษาดังนี
ตารางที่ 1 ชื่อตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของดิน และนาหนักของดินก่อน – หลังการรดนา
ของกระถางต้นไม้ประหยัดนา กับการถางต้นไม้พลาสติก
ประเภทของกระถาง
ก่อนการรดน้า
หลังการรดน้า
น้าหนักดินที่
เพิ่มขึน
ลักษณะของดิน น้าหนัก ลักษณะของดิน น้าหนัก
น้าหนัก
( ก.ก)
( ก.ก.)
( ก.ก.)
1.กระถางต้นไม้
ดินร่วนดา
1.6
หน้าดินยังมี
2.6
1 กิโลกรัม
ประหยัดนา
เหมาะสาหรับ กิโลกรัม ความชุ่มชืน
กิโลกรัม
ปลูกต้นไม้
2.กระถางต้นไม้
ดินร่วนดา
1.6
หน้าดินเริ่มแห้ง
1.9
0.3 กิโลกรัม
พลาสติก
เหมาะสาหรับ กิโลกรัม ดินมีการเปลี่ยน กิโลกรัม
ปลูกต้นไม้
สีจากสีดาเป็น
สีเทาเข้ม
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทาการเปรียบเทียบลักษณะของดินก่อนทาการรดนาทัง 2
กระถาง พบว่าดินทัง 2 กระถางมีลักษณะร่วน มีสีดา เหมาะสาหรับการปลูกต้นไม้ แต่เมื่อทาการรดนาใน
ปริมาณที่เท่ากัน คือ 1,500 มิลลิลิตร แล้วตังทิงไว้ 2 ชั่วโมง ลักษณะของดินในกระถางต้นไม้ประหยัด
นาหน้าดินยังมีความชุ่มชืน แต่ดินในกระถางต้นไม้พลาสติก พบว่าหน้าดินเริ่มแห้ง ดินมีการเปลี่ยนสีจากสี
ดาเป็นสีเทาเข้ม ส่วนในด้านของนาหนักของดิน ใส่ดินในปริมาณที่เท่ากัน คือ 1.6 กิโลกรัมต่อกระถาง
พบว่าเมื่อทาการรดนาในปริมาณที่เท่ากัน คือ 1,500 มิลลิลิตร แล้วตังทิงไว้ 2 ชั่วโมง กระถางต้นไม้ประหยัด
นา มีนาหนักของดินเพิ่มขึน 1 กิโลกรัม แต่กระถางต้นไม้พลาสติก มีนาหนักเพิ่มขึนเพียง 0.3 กิโลกรัม
สรุปได้ว่ากระถางต้นไม้ประหยัดนามีความชุ่มชืนของดินมากกว่ากระถางต้นไม้พลาสติก

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทาการเปรียบเทียบลักษณะของดินก่อนทาการรดนาทัง 2 กระถาง พบว่า ดิน
ทัง 2 กระถางมีลักษณะร่วน มีสีดา เหมาะสาหรับการปลูกต้นไม้ แต่เมื่อทาการรดนาในปริมาณที่เท่ากัน คือ
1,500 มิลลิลิตร แล้วตังทิงไว้ 2 ชั่วโมง ลักษณะของดินในกระถางต้นไม้ประหยัดนาหน้าดินยังมีความชุ่มชืน
แต่ดินในกระถางต้นไม้พลาสติก พบว่าหน้าดินเริ่มแห้ง ดินมีการเปลี่ยนสีจากสีดาเป็นสีเทาเข้ม ส่วนในด้าน
ของนาหนักของดิน ใส่ดินในปริมาณที่เท่ากัน คือ 1.6 กิโลกรัมต่อกระถาง พบว่าเมื่อทาการรดนาในปริมาณ
ที่เท่ากัน คือ 1,500 มิลลิลิตร แล้วตังทิงไว้ 2 ชั่วโมง กระถางต้นไม้ประหยัดนา มีนาหนักของดินเพิ่มขึน
1 กิโลกรัม แต่กระถางต้นไม้พลาสติก มีนาหนังเพิ่มขึนเพียง 0.3 กิโลกรัม
สรุปได้ว่า กระถางต้นไม้ประหยัดนามีความชุ่มชืนของดินมากกว่ากระถางต้นไม้พลาสติก
5.2 อภิปรายผล
กระถางต้นไม้ประหยัดนา สามารถทาให้ดินชุ่มชืนได้มากกว่ากระถางต้นไม้พลาสติก เนื่องจากนาที่
ใช้รดต้นไม้ไม่ได้ไหลออกนอกกระถาง และสามารถนานากลับมาใช้ได้อีก โดยใช้ไส้ตะเกียงเป็นสื่อทาให้
ดินมีความชุ่มชืน ซึ่งไส้ตะเกียงมีคุณสมบัติดูดซับนาได้ดี ทาให้เป็นการประหยัดนา และยืดระยะเวลาการรด
นาไปได้อีก
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในการทาโครงงานครังต่อไป ควรทดสอบประสิทธิภาพโดยการนาต้นไม้มาปลูกลงในกระถาง
ต้นไม้ประหยัดนาและกระถางต้นไม้พลาสติกควรใช้ระยะเวลาให้นานมากขึน
2. ควรมีการเพิ่มมูลค่าของกระถางต้นไม้ประหยัดนา โดยการออกแบบลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม ตรง
ตามความต้องการของตลาด

